Χρησιµοποιώ σωστά το νερό
Μαθηµατικά, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, τετράδιο εργασιών
Κεφάλαιο 8-Πρόβληµα 2 σελίδα.22
Συνεργασία
Βαγγελιώ Μπίνιου
Κατερίνα Αθανασοπούλου

Η τάξη ΣΤ διδάχθηκε από την δασκάλα τους Μπίνιου Βαγγελιώ το κεφάλαιο 8, από το µάθηµα των
µαθηµατικών. Έτσι στο µάθηµα της πληροφορικής είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για την σπατάλη του
νερού και µε ποσοστά κατανάλωσης σε κάθε νοικοκυριό.
Στο µάθηµα πληροφορικής αφού διδάχθηκαν τα απαραίτητα για την εισαγωγή ενός πίνακα, εισαγωγή
δεδοµένων σε ένα πίνακα, εισαγωγή γραφήµατος και να τα µορφοποιούν κατάλληλα, κατέληξαν στην
υλοποίηση της άσκησης.
Ο σκοπός της άσκησης είναι µέσα από το γράφηµα τα παιδιά να κατανοήσουν τα λίτρα νερού που
σπαταλάµε καθηµερινά και την διαφορά µεταξύ των γραφηµάτων. Ενεργώ µε περίσκεψη και Ενεργώ
απερίσκεπτα στις ίδιες δραστηριότητες. Μέσα από συζήτηση αναλύσαµε πως µπορούν να χρησιµοποιούν το
νερό µε περίσκεψη και µε φιλικούς τρόπους προς το περιβάλλον.

Ενεργώ απερίσκεπτα
Μπάνιο σε γεµάτη µπανιέρα
Πλύσιµο δοντιών (η βρύση ανοιχτή)
Πλύσιµο πιάτων στο χέρι (24ωρο)
Πλυντήριο πιάτων (πλήρες πρόγρ.)
Πλυντήριο ρούχων (πλήρες πρόγρ.)
Ξύρισµα (βρύση συνεχώς ανοιχτή)
Πλύσιµο αυτοκινήτου µε λάστιχο)
Βρύση που στάζει (24ωρο)
Καζανάκι χωρίς ειδική σακούλα

Ενεργώ µε περίσκεψη
Ντους (κλειστό στο σαπούνισµα)
Πλύσιµο δοντιών (η βρύση κλειστή)
Πλύσιµο-ξέβγαλµα στο νεροχύτη
Πλυντ.πιάτων (οικονοµικό προγρ.)
Πλυντ. Ρούχων (οικονοµικο προγρ.)
Ξύρισµα (νερό όταν χρειάζεται)
Πλύσιµο αυτοκινήτου µε κουβά
Βρύση που δεν στάζει
Καζανάκι µε ειδική σακούλα
Καζανάκι 2ταχυτήτων
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« Νερό, το πιο πολύτιµο αγαθό! »

Λίτρα
30
0,5
25
22
45
3
60
0
7
3ή6

Ενεργώ απερίσκεπτα
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Μπάνιο σε γεµάτη µπανιέρα
Πλύσιµο δοντιών(βρύση ανοιχτή)
Πλύσιµο πιάτων στο χέρι
Πλυντήριο πιάτων
Πλυντήριο ρούχων

Καζανάκι χωρίς
ειδική σακούλα

Βρύση που
στάζει

Πλύσιµο
αυτοκινήτου µε
λάστιχο

Ξύρισµα

Πλυντήριο
ρούχων

Πλυντήριο
πιάτων

Πλύσιµο
πιάτων στο
χέρι

Πλύσιµο
δοντιών(βρύση
ανοιχτή)

Μπάνιο σε
γεµάτη
µπανιέρα

Ξύρισµα
Πλύσιµο αυτοκινήτου µε λάστιχο
Βρύση που στάζει
Καζανάκι χωρίς ειδική σακούλα

Ενεργώ µε περίσκεψη
70
60
50
40
30
20
10
0

Ντουζ
Πλύσιµο δοντιών(βρύση κλειστή)
Πλύσιµο-ξέβγαλµα στο νεροχύτη
Πλύσιµο πιάτων(οικ.προγ.)
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Καζανάκι µε ειδική σακούλα
Καζανάκι 2 ταχυτήτων

